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Amsterdam formulieren - AVG toets Mail of nodig de wethouder uit

Mail of nodig de wethouder uit

Welke wethouder?

Met welke wethouder
wilt u contact opnemen?

Marieke van Doorninck

Uw gegevens

Uw gegevens

Naam Joke van der Helm | voorzitter Tuinpark Buitenzorg

E-mail info@tuinparkbuitenzorg.nl

Telefoonnummer 06-33769923

Wilt u contact met de
wethouder of de
wethouder uitnodigen?

Mail aan de wethouder

Uw bericht
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Uw bericht Geachte mevrouw Van Doorninck,

Afgelopen woensdag hadden de besturen van alle tuinparken
een overleg over de Uitvoeringsstrategie. Tijdens dit overleg
werd verteld dat de voorzitters worden uitgenodigd voor een
overleg maandag aanstaande met u. Uit uw brief blijkt echter
dat de bij de Bond aangesloten tuinparken vertegenwoordigd
worden door de Bond, vanuit uw standpunt is dat een logische
keuze. Ware het niet dat ik, en ook de andere besturen, geen
idee hebben wat de standpunten van de Bond zijn. De
radiostilte was oorverdovend afgelopen zomer.

Om die reden ben ik zo vrij middels deze mail en bijgaande
brief in ieder geval die van Tuinpark Buitenzorg aan u kenbaar
te maken. Een en ander zal voor ieder tuinpark gelden.
Uiteraard ga ik ook inspreken, maar er zijn zoveel insprekers
dat we blij mogen zijn met een minuut spreektijd. De tijd om
de tuinparken dusdanig te mobiliseren dit goed te organiseren
is ons niet gegund. Maar dankzij een plan van Tuinpark Nut en
Genoegen en Sloterdijkermeer, die de gemeente februari
afgelopen jaar goed heeft gekeurd, ligt er wel een alternatief
plan voor het behoud van de tuinparken.

Bij deze maak ik van de gelegenheid gebruik te reageren op
het artikel in het Parool van donderdag 3 december. Er is een -
veel groener en goedkoper - alternatief voor een riool:
waterzuivering middels grindbakken en waterplanten. Een
paar tuinders op Buitenzorg experimenteren hier al mee. Voor
de verblijfstuinen die ook toiletten hebben: composttoiletten
zijn heel makkelijk te maken, veel goedkoper en duurzamer
dan de aanleg van een riolering.

In dezelfde brief kondigt u aan de huurverhoging minder snel
te laten stijgen en een onderscheid te maken in nutstuinen en
verblijfstuinen. Er is echter nog een soort tuin en die blijft
ongenoemd: de dagrecreatietuin. In gebruik is deze vrijwel
gelijk aan de nutstuin, je mag er immers niet slapen. 

Ik wens u geduld en wijsheid toe.

Vriendelijke groet,

Joke van der Helm
voorzitter Tuinpark Buitenzorg

Uw bijlage (eventueel) Brief_aan_de_Gemeente_Amsterdam_van_Bestuur_Tuinpark_
Buitenzorg_(3dec2020).pdf

Verzenden

Afhandeling

Referentienummer 7099-4317


